
         
 

Dosar III-E-5  
COD F/PO-APC-02/06                                 
                                                              ROMANIA 
                                                        JUDETUL BRAILA 

                   CONSILIUL JUDETEAN 
 

                                                       HOTARAREA NR.89 
                                           din 27 mai 2021 
 
 
 

privind: aprobarea Regulamentului privind conditiile, criteriile si procedura de 
finantare a programelor sportive, în baza prevederilor Legii educatiei 
fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, 
pentru anul 2020 

 
 

Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara din data de 27 mai 2021; 
 Avand in vedere Referatul de aprobare al Presedintelui Consiliului Judetean 
Braila si rapoartele de specialitate ale Directiei administratie publica, contencios 
inregistrat sub nr.9158/07.05.2021 si Directiei administrare patrimoniu si evidenta 
bugetara inregistrat sub nr.9156/07.05.2021; 

Luand in considerare avizele  Comisiei de buget-finante, administrarea 
domeniului public si privat al judetului, Comisia pentru activitati stiintifice, invatamant, 
cultura, culte, tineret si activitati sportive si Comisiei pentru administratie publica locala, 
juridica, relatii publice si relatii internationale; 

Avand in vedere: 
-Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si 

completarile ulterioare;  
- Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 
- H.G.R. nr. 884/2001 privind pentru aprobarea Regulamentului de punere în 
aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000; 
- H.G.R. nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea 
sportive, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- Ordinul nr. 631/19.06.2017 prind aprobarea modelului cadru al contractului de  
activitate sportiva (ordin comun al ministrului tineretului si sportului si al 
ministrului muncii si justitiei sociale); 

- Ordinul Ministerului Tineretului si Sportului nr. 664 din 6 septembrie 2018 privind 
finanţarea din fonduri publice a proiectelor şi programelor sportive. 
Potrivit prevederilor art. 18^1 alin. 2 si 3, art. 67^1 alin. 3, art. 69 alin. 1, 2 si 3 din 

Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificarile si completarile ulterioare; 
Conform prevederilor art. 173 alin. 5 lit. „f”  din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019, 

privind Codul administrativ; 
In temeiul prevederilor art. 182 alin. 1 si art. 196 alin. 1 lit. “a” din Ordonanta de 

Urgenta a Guvernului Romaniei nr. 57/2019, 

 
H O T A R A S T E: 

 

Art.1. - Se aproba Regulamentul privind conditiile, criteriile si procedura de 
finantare a programelor sportive, în baza prevederilor Legii educatiei fizice si sportului 
nr. 69/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru anul 2021, conform anexei, 
care face parte integranta din prezenta hotarâre.  

 



 
 
Art.2. – Prevederile Regulamentului prevazut la art. 1 își produc efecte juridice 

pentru programele sportive care nu au restricții de desfășurare potrivit legii și deciziilor 
Federațiilor sportive de profil, după caz și în concordanță cu regulile de siguranță 
sanitară deplină instituite.  

Art.3. - Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Directia 
administrare patrimoniu si evidenta bugetara si Directia administratie publica, 
contencios. 

Art.4. - Prin grija Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Directiei 
Administratie Publica, Contencios, prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta celor 
interesati. 
 
      
        Hotararea a fost adoptata  cu unanimitate de voturi. 

 

        
            PRESEDINTE,                                                   CONTRASEMNEAZA 
                                                                         SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI,        
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                      DUMITREL PRICEPUTU                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


